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Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)' fundamental no cuidado da

saúde preventiva do nosso Povo'

O Ministério da Saúde (MS), em 1991, institucionalizou' em conjunto com os Estados

eMunicípios,oProgramaNacionaldeAgentesComunitáriosdeSaúde(PNACS)'

buscandounificarasaçõesespalhadaspeloBrasil'Emt992'nointuitodeatingireste

objetivo, o PNACS foi transforÍrado em Programa de Agentes Comunitários de

Saúde (PACS).

Deste ponto em diante foi desencadeada uma série de mudanças na forma de fazer

saúdeemnossopaís,aexemplodoProgramadeSaúdedaFamília(PSF),criadoem

1994 e sendo substituído em 1996 por Estratégia Saúde da Família (ESF)' visando

contribuir para o aprimoramento e a consolidação do SUS'

O Programa Íoi se desenvolvendo, sendo aprimorado e alguns critérios definidos'

como área de atuação, numero de atendimentos' quantidade de famílias atendidas e

residências dos agentes - que deveriam morar há' no mínimo' dois anos na localidade

de atu a ção.

o Programa tornou-se um importante elemento na promoção de mudanças no

modelOaSsistencialefortalecimentodaatençãobásica'Nestes30anos'essa

experiência como parte do Sistema Único de Saúde (SUS) tem sido amplamente
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dlsseminada no Brasil, com muito êxito, e em nossa cidade percebemos isso de perto

e sentimos, no dia a dia, essa presença cada vez mais forte.

Esta é uma das profissões mais estudadas pelas universidades do país, por conta da

sua peculiaridade de convívio direto com as comunidades, a ligação com o governo e

o intermédio nessa interlocução. Os agentes comunitários de saúde tem um papel

muito importante nesse processo, pois, é membro da equipe e faz parte da

comunidade, o que permite a criação de vínculos, proporcionando confiança e esse

contato mais direto.

Em nossa cidade, em especial, a importância destes profissionais é visível e sentida

por todos e todas que tem o acompanhamento cotidiano de equipes dedicadas e

comprometidas com o cuidado da saúde das pessoas.

A nossa gratidão aos agentes comunitários de saúde do nosso município, e a nossa

homenagem àqueles que nos deixaram, mas continua em nossas lembranças e em

nossos co rações.

Essa é uma parte da história desse programa tão importante para a nossa sociedade,

no que tange a promoção, prevenção de doenças e agravos e na vigilância à saúde,

por meio de visitas domiciliares, ações educativas individuais e coletivas na

comunidade.

Homenageamo s "in memoriom", Maria do Carmo (Bebel), Janete, Cristina, Valdelice,

Lourdes Gama, Zorilda, Josenete, Joelita, Janilza, Eliomar, Gilmar, lonas e Diego que

permanecem presentes em nossas lembranças e em nossos corações!
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Aos Agentes Comunitários de Saúde os nossos parabéns e a nossa gratidão' Que Deus

os abençoe sempre !

Dê-se ciência desta Moção à Secretaria Municipal de Saúde e às equipes de saúde da

unho de2022.


